
 

Referat pandemigruppen 3. august 2020. 

Teams-møte 09:00-10:00 

Til stede: Erik Kjeldstadli, Bjørg Dysthe, Lisa Bang, Ole Ursin Smith, Morten 

Svarverud, Brita Holmen, Grete Syrdal (leder) 

 

Ansvarlig 

  1.  
 

Referat fra sist møte. Godkjent referat fra 30.Juli  

2.  
 

Rapportering av tall:  
Smittede:  
Nye smittede: 1  
Antall smittede: totalt antall er: 429  
 
Rapportering fra sykehuset opphørt inntil en eventuell utvikling i tallene.  
  
Hurtigruta: 5 innbyggere på første seilas og 4 på 2. seilas fra Bærum - alle er 
kontaktet i helgen - informeres også om testing iht FHIs føringer 
 

  
  
Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.  
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 4 

 
 
Bjørg Dysthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  
 

 

Testing.  
Totalt:  
Teststasjon/testbil:  
30.7: 82 + 7= 89 
31.7: 72 + 7 = 79 
1.8: 54 + 6 = 60 
2.8: 51 + 4 = 55 
 
Koronatelefon:  
30.7: 163 anrop, 136 besvarte 
Gjennomsnittlig svartid:  02:09 
Gjennomsnittlig samtaletid: 05:42 
01.08: 168, 119 besvart 
02.08: 160, 74 besvart 
 
 
Koronamail:  
30-31.7 : 11 
1-2.8: 41 
 
116117:  
30.08:160 – 136 besvarte – svartid 01:30 
01.08: 243 - 190 besvarte – svartid 3:12  
02.08: 267 - 208 besvarte – svartid 2:28  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Smittesporing   



Bemanning smittesporing er 2 på dag og 2 i beredskap dag og kveld. Vurdere 

ordning for å kunne bemanne opp raskt ved behov/system tilsvarende 

helsepersonell i BIOM. 

 

Oppsummering status:  

Alle omdisponerte som er tilbakeført fra smittesporing har hatt en individuell 

samtale, og har fått skriv om at de kan omdisponeres tilbake igjen på kort 

varsel. Situasjonen ift mulig økt testing skal følges tett. Lederne informeres 

gjennom OPA. 

Tilbakemld til pandemigruppen torsdag  

 

Grete Syrdal 

5.  Åpning av samfunnet 
 
Til oppfølging: Bjørg med flere forberede beslutningsgrunnlag for 
beredskapsnivå til møte i kriseledelse 12. August  
 

 
 
Bjørg Dyste 

6.  Personell/Fellestjenester 
 
Spørsmål vedr karantenebestemmelser og bruk av off transport for svenske 
medarbeidere ved testing, samt dekning av utgifter for dette. 
 
 

Oppsummering: 
Smittevernoverlege sjekker ut Covid forskriften ift bruk av off 
kommunikasjon som grunnlag for anbefaling. Personer i karantene skal ikke 
bruke offentlig kommunikasjon. Unntak gjelder for helsearbeidere som er i 
karantene på fritiden men unntatt karantene på arbeid og reise til og fra 
arbeid.  Reise til teststasjon er ikke inkludert i unntaket. 
I OPA møtet sjekkes ut muligheten for å benytte testbil for testing  

 
 
Ole Ursin Smith 
 
 
 
Bjørg Dysthe / Grete 
Syrdal 

7.  BIOM team 
 
Oppfølging fra forrige uke. Se mail fra Kristin N:  
 

Nasjonal retningslinjer 

Inntil videre og gjennom ferieavviklingen er det fungerende 
kommuneoverlege som har ansvaret med bistand fra folkehelsekontoret, 
hvor vi har rustet oss med to ansatte på dagtid og to i beredskap på kveld og 
helg til smittesporing   
 
BIOM team: 
Teamets leder er tilbakeført fra 1. august. 
BIOM team har ansvar for oppfølging av planer, rutiner og prosedyrer for 
BIOM herunder Covid19- håndbok, og folkehelsekontoret ansvar for rutiner 
og prosedyrer, smittevernplan bhg og skole. Oppdatering av Covid 19 
håndbok er sårbart i ferietider.  
 
Beslutning: 
Mye av grunnarbeidet i BIOM er utført og vi skal over i mer ordinær drift, 
derfor samles alt smittevernarbeid på folkehelsekontoret. Deltakerne i 
BIOM-team disponeres av FOKH. Leder av den samlede innsatsen, som 

 
 
 
Grete Syrdal 



omhandler rådgivning og smittesporing, Covid19-håndbok og 
smittverneplaner deltar i pandemigruppa sammen med leder av OPA.  
Grete Syrdal følger opp dialog med avdelingsleder FoKH 
 

8.  
 

Utstyr 
 

Til oppfølging: Status for bestilling av utstyr til fylkesmannen og fra 

innkjøpsteam. Se referat 30.juli.    
 

Beslutning: Øke innkjøp av munnbind fra 1/3 til ½ del av det beregnede behovet ved 

rød situasjon 

 

 
 
Grete Syrdal 
 

9.  Eventuelt 
Besøksordningen i omsorgsboliger og sykehjem – avklares av kommunedirektør i 
løpet av dagen hvorvidt vi utvider besøksbegrensning til å gjelde alle som har 
oppholdt seg i utlandet – også i grønne områder. 
Evt nye føringer oppdateres i Covid 19 håndboken og kommuniseres ut 

 
Erik Kjelstadli /  
Morten Svarverud 
 

 

 


